
 
 
 

Wasa SK, i samarbete med Stockholms Schackförbund 
inbjuder till 

Wasa Junior Open 2020 
Schacksalongerna, Stockholm 

11-13 september 2020 (under 1600) och 25-27 september 2020 (över 1600) 
 

SPELPLATS 
 

Schacksalongerna, Ringvägen 9, Stockholm  
(T-bana Zinkensdamm)  

SPELFORM 
 

5 ronders schweizer som ELO-registreras. 90 min per parti + 30 sek/drag.  
Två (2) klasser och tävlingar:  
 
1) 11-13 september 2020: Spelare födda år 2000 eller senare med ELO 

under 1600, alternativt saknar ELO. Max 34 spelare. 
2) 25-27 september 2020: Spelare födda år 2000 eller senare med ELO 

1600 eller över. Max 34 spelare. 
ELO – långparti per 1 september 2020 gäller under tävlingen. Tävlingen är 
endast öppen för juniorer och är ELO-registrerad. Beroende på antal 
anmälningar och deltagare kommer eventuellt indelning göras i fler 
ratinggrupper. Huvuddomare: Svante Wedin, Assisterande domare: Jan 
Peter Palmblad och Emanuel Rosenthal. 

HÅLLTIDER Fredag: R1: kl 17.00  
Lördag: R2: kl 10.00 R3: kl 16.00  
Söndag: R4: kl 09.00 R5: kl 15.00. Prisutdelning ca 18.30 

PRISER Det kommer att finnas priser till de främst placerade.  
STARTAVGIFT 150 kronor  
ANMÄLAN Anmälan via Sveriges Schackförbunds medlemssystem, 

https://member.schack.se/turnering/2299/anmalan Notera att det åligger 
enskild spelare och resp. klubb att tillse att spelaren är registrerad i 
medlemssystemet. Betala startavgiften senast den 8 september (under 1600) 
och 22 september (över 1600) till Peter Collett (kassör i Wasa SK) på Swish: 
070 480 80 90, alt. Wasas plusgiro: 40 07 99-3 OBS: Ange referens 
”WJO2020” samt namn! Ingen personlig anmälan på plats krävs – emottagen 
betalning innebär att spelaren är ”avprickad”  Är ditt namn markerat som 
betalt på deltagarlistan lottas du automatiskt in och kan komma direkt till 
spellokalen vid rondstart första dagen. 

ÖVRIGT • Vi tar emot max 34 spelare per tävling. Först till kvarn gäller. I mån av 
återbud kommer spelare på reservlista att få plats. Vänligen maila 
svante.wedin@stockholmsschack.se för att få plats på reservlista.  

• Endast spelare och funktionärer får vistas i spellokalen.  
• Vi avser livesända ett antal bord. 
• Ingen efteranalys kommer tillåtas i lokalen och ingen servering erbjuds. 
• Tillgång till handsprit kommer finnas och det kommer påminnas om 

vikten av god handhygien. Dessutom desinfekterar vi brädena och 
pjäserna mellan varje rond. Lokalerna kommer även ventileras före, 
under och efter spel. Ta gärna med en extratröja!  

• De som har något symptom på sjukdom får ej medverka. Meddela 
tävlingsledningen om ni ej kan medverka på grund av symptom (som i 
sådant fall ombesörjer återbetalning av startavgift).  

• Vi hälsar på varandra och tackar för god match, men inte med 
handskakning.  

• Info: Wasa SK: Petter Fridman, petter.fridman@ncc.se 08-58551761, 
Magnus Lilliehöök, maglil@live.se 0709-578143 
SSF: Svante Wedin, svante.wedin@stockholmsschack.se 070-626 62 40 


